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ČO SA UDIALO NA KOŠICKOM MARATÓNE PRED  

60 ROKMI 
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Keď Košice umierali zvedavosťou. 

Rok 1961 patrí v bohatej histórii maratónu v Košiciach vďaka štartu olympijského víťaza 
Abebe Bikilu dozaista medzi tie najpamätnejšie. 

Atlét, považovaný mnohými expertami za najlepšieho maratónca všetkých čias, začal so 
serióznym tréningom až vo veku 24 rokov, no napriek tomu sa môže pýšiť dvanástimi 
víťazstvami, z toho dvoma dosiahnutými na hrách pod piatimi kruhmi. 

Keď ako bosonohý získal v Ríme 1960 prvé z nich, svet začal skloňovať jeho meno v 
túžbe vidieť ho i na štarte ďalších pretekov. V roku, ktorý nasledoval po jeho olymijskom 
triumfe sa ho dočkali diváci v Aténach, Osake a napokon i v Košiciach, ktoré vtedy priam 
umierali zvedavosťou. Zvíťazil všade kam zavítal, na východe Slovenska vo svojom 
najlepšom čase sezóny. Dozaista i vďaka konkurencii zo štyroch kontinentov, ktorá sa tu 
zišla a na ktorú sa v tréningu poctivo pripravoval. Útok na traťový rekord Rusa Popova mu 
vychádzal až do 25. km, potom ho prekazilo snáď až príliš teplé počasie s ortuťou 
teplomera šplhajúcou sa k 19 ºC. Na štadióne ho čakalo 30 000 divákov a ďalšie 
desaťtisíce vytvorili nepreniknuteľné koridory v uliciach mesta. Tie do cieľa potleskom 
odprevadili napokon 88 bežcov, medzi nimi ako najlepšieho Košičana Tibora Biskupa na 
22. mieste. 

Prísne amatérske pravidlá neumožňovali vyplatiť Bikilovi finančnú odmenu, a tak mu 
radosť urobili aspoň maratónky, ktoré mu bol kúpiť dnes 98-ročný pamätník František 



„Buben“ Kapcár. A snáď ešte z niečoho popri víťazstve mohol mať tento šampión popri 
víťazstve radosť. Z vrelého prijatia a pamiatky, ktorá ostala  v tomto meste v podobe 
bronzovej busty vyhotovenej Arpádom Račkom, presláveným to autorom iného ikonického 
diela – Sochy maratónca.  

Bikila sa neskôr dočkal i zmieneného druhého olympijského triumfu v Tokiu v roku 1964, 
no neskôr už veľa šťastia nemal. Zomrel na následky autonehody v roku 1973. 

VÝSLEDKY 
Medzinárodný maratón mieru, 8. október 1961 
 
Muži 

1. Abebe Bikila ETH 2:20:12,0 

2. Pavel Kantorek TCH 2:23:50,4 

3. Takayuki Nakao JPN 2:23:53,0 

 


